
BOLETIM 
SEMANAL 

PERÍODO:  04/08/22  A  11/08/22 

CONTRATUALIZAÇÃO NO SUS 

Na administração pública, o termo “contratualização” é utilizado para 
denominar uma linha teórica e técnica de atuação estatal 
fundamentada na negociação administrativa do Poder Público e suas 
instituições e/ou servidores, ou, ainda, com atores privados, da 
sociedade civil organizada; que resultam na celebração de acordos de 
desempenho, que fixam compromissos mútuos a serem implementados 
pelos signatários, em prol do alcance de objetivos públicos, definidos 
sob a forma de metas de desempenho. 
A contratualização com hospitais, no âmbito do SUS é um processo pelo 
qual as partes, o gestor municipal/estadual do SUS e representante legal 
do hospital, estabelecem metas quantitativas e qualitativas de atenção 
à saúde e de gestão hospitalar, formalizadas por meio de um 
instrumento contratual: convênio, contrato, Termo de Ajuste, PCEP ou 
outro. 
O processo de contratualização teve inicio em 2004, após 
reestruturação dos hospitais de ensino e filantrópicos, com a 
implantação de um novo modelo de financiamento pelo Ministério da 
Saúde.  
O valor do incentivo financeiro, bem como as metas, é estipulado a 
partir do levantamento da série histórica da produção hospitalar.   
Atualmente 1.034 hospitais recebem o Incentivo de Adesão à 
Contratualização, representando um impacto financeiro de                     
R$ 2.359.515.474,07 ao ano. 
A contratualização é uma estratégia de coordenação administrativa, 
sintonizada com o modelo de administração pública consensual, 
baseado na cooperação administrativa, que respeita a autonomia dos 
órgãos e entidades contratualizados (públicos ou privados); e busca, não 
a unificação de condutas, mas potencialização dos resultados da ação 
pública – almeja a maior eficácia e eficiência do desempenho dos 
agentes públicos e de seus parceiros e a maior efetividade dos 
resultados. 
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FIQUE LIGADO 

Hemocentro 
 
 
O Hemocentro do HCFAMEMA 
divulgou novo monitoramento 
referente aos estoques de 
sangue que evidencia a 
necessidade de doações do tipo 
AB-. Confira na arte ao lado os 
níveis dos estoques e o quanto a 
sua doação pode fazer a 
diferença. Doe sangue, doe 
vida! 

08 de Agosto 

Ano I – nº 10 

 
O Departamento de Gestão de 
Pessoas (DGP) iniciou o segundo 
módulo de treinamentos do 
Programa Lidera – cujo tema é o 
“Liderando pessoas”. Os 
gestores participantes foram 
divididos em grupos para 
treinamento “Mudança de 
Mindset” ministrado pelo 
facilitador da empresa Lumen 
Academy, Vinicius Rossi.  

08 de Agosto 

Treinamento LIDERA - MINDSET 

 
A cãoterapeuta do HCFAMEMA, a Golden 
Retriever Minnei, foi destaque de 
reportagem exibida pela Record TV Paulista 
na última quinta-feira (11). Ao lado da 
tutora, Milena Diniz, ela percorreu os leitos 
de internação e Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do HC Materno Infantil. A 
superintendente do HCFAMEMA, Dra 
Paloma Libanio, também contribuiu com a 
reportagem para tratar da “Terapia 
Assistida por Animais”. É importante 
ressaltar que o projeto é aprovado pela 
Comissão de Infecção Hospitalar, além do 
corpo clínico. 

11 de Agosto 

Minnei na TV Record  

*Comunicamos que em respeito à Legislação Eleitoral nossas redes sociais estarão suspensas até outubro de 2022. 

HCFAMEMA – HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 
 
Superintendente: Dra. Paloma Libanio 
Chefe de Gabinete: João Paulo Kemp 
 
Endereço: Rua Dr. Reinaldo Machado 255  
Telefone: 14 3434 2525 
Site: www.hc.famema.br 
 
Gerência de Comunicação 
imprensa@hc.famema.br 
WhatsApp: 14 99649 5783 
 
 
*Boletim informativo de circulação interna. 

 
O Ambulatório de Ginecologia 
do Núcleo de Gestão 
Ambulatorial (NGA) do 
HCFAMEMA realizou na última 
quarta-feira (10) palestra sobre a 
importância da amamentação. A 
iniciativa faz parte das atividades 
“Agosto Dourado” - de incentivo 
ao aleitamento.   

10 de Agosto 

Agosto Dourado - Palestra com gestantes 

A palestra foi conduzida pela médica ginecologista Laura Bresciani Moterani, que 
respondeu às dúvidas dos papais e gestantes presentes. Técnicas de amamentação 
foram alguns dos temas tratados.  

 
O Pronto Socorro do HC Adulto passou a 
atender parte das demandas no sistema 
denominado “Fast Track”, que na tradução 
para o português significa “Faixa Rápida”. 
A implementação do serviço faz parte do 
Programa “Lean nas Emergências”, que 
aqui no HCFAMEMA é conduzido com o 
apoio de representantes do Hospital 
Beneficência Portuguesa. O paciente que 
chega ao pronto socorro será avaliado 
conforme o protocolo Manchester; os 
casos menos graves seguirão fluxo 
diferenciado indicado, com atendimento 
de enfermagem, consulta médica e alta. 

10 de Agosto 

FAST TRACK - Atendimento rápido ao paciente 

De acordo com o DGP, haverá sessão extra de treinamentos nos próximos dias 18 
e 19 para os colaboradores em funções gratificadas Fumes, Famar e da Rede Lucy 
Montoro. O Lidera é obrigatório. Ausências e atrasos devem ser justificados. Você 
está dentro ou fora da caixa? Pense nisso! 

 
O HCFAMEMA integra uma grande força 
tarefa estadual para a Avaliação Cirúrgica 
de pacientes que aguardam pelo 
procedimento via SUS. As ações ocorrem 
aos sábados com o recebimento de 
grupos vindos das cinco microrregiões de 
referência (Marília, Tupã, Assis, 
Adamantina e Ourinhos) - que foram 
acionados pelo Departamento Regional 
de Saúde (DRS IX). É neste momento que 
os médicos fazem o acolhimento do 
paciente, realiza exames físicos, análise 
do histórico de saúde e conferência de 
exames já realizados. 

06 de Agosto 

Avaliação Cirúrgica no HCFAMEMA 

Essa população uma vez avaliada é enquadrada em uma das três situações:            
1) recebe alta; 2) encaminhamento para a cirurgia dentro da regional de saúde;   
3) paciente deve refazer os seus exames e é redirecionado para a atenção básica. 
A região de Marília conta com 43981 pacientes no aguardo da cirurgia. 


